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Ata Número Trinta e Dois 
 

 
 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e doze, pelas vinte horas, reuniu o executivo da 

FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da Junta, de Riba 

de Âncora, concelho de Caminha. 

Com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------- 

1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.------------------------------ 

2.º CONTA DE GERÊNCIA DE 2011 

De acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º5-A/2002 de 11 de janeiro, 

estiveram presentes em reunião, o Relatório de Atividades e a Conta de Gerência de 

2011, bem como os mapas de execução do P.P.I., a fim de serem analisados e 

aprovados, documentos que aqui se dão como inteiramente reproduzidos para todos os 

devidos efeitos legais e que traduzem na receita o valor de sessenta e sete mil, cento e 

dezasseis euros e oitenta e seis cêntimos e na despesa em cinquenta e nove mil e 

cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos, sendo o saldo de nove mil, quinhentos e 

quarenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos.---------------------------------------------- 

Após verificação dos documentos por todos os membros da Junta, presentes, o Senhor 

Presidente submeteu-os a votação, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade 

pelo que os remete à Assembleia de Freguesia para apreciação e aprovação, conforme o 

preceituado na alínea b) do n.º 2, artigo 17.º, da mesma lei.----------------------------------- 

3.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental numero 1, para reforço da rubrica 020121 – outros 

bens, com quinhentos euros, provenientes da rubrica 020203 – conservação de bens.----- 

4.º REQUERIMENTO 

Foi apresentado e deferido o seguinte requerimento:------------------------------------------- 

De Amélia Maria Branco Malhão Verde, residente na Rua de Vales, n.º 303, Vila Praia 

de Âncora, a solicitar autorização para atravessar com um cano de água da rede pública 

no caminho da Romeira.---------------------------------------------------------------------------- 

5.º SUBSÍDIO 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio à Comissão de Festas de Nossa 
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Senhora de Guadalupe, no valor de trezentos e cinquenta euros, para ajudar a custear as 

despesas relacionadas com as festividades.------------------------------------------------------- 

6.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------- 

À Associação Nacional de Freguesias, a verba de cento e sessenta e dois euros e 

noventa e três cêntimos, referente à liquidação da quota do ano dois mil e doze;---------- 

À firma, Freguesias de Portugal, a verba de cento e quarenta e sete euros e sessenta 

cêntimos, referente à aquisição de folhas de papel ofício;-------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de noventa e nove euros e noventa cêntimos, referente à 

aquisição de um rolo de fio nylon para limpeza de valetas e bermas;------------------------ 

À firma Megadrive, a verba de cento e trinta e um euro e sessenta e sete cêntimos, 

referente à aquisição de combustíveis;------------------------------------------------------------ 

À firma Drogaria Nova, a verba de dezassete euros e setenta cêntimos, referente à 

aquisição de material de desgaste rápido.--------------------------------------------------------- 

7.º PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL 

Foi aprovado, por unanimidade, que o saldo da Conta de Gerência do ano de dois mil e 

onze, no montante de nove mil, quinhentos e quarenta e nove euros e oitenta e quatro 

cêntimos reforçará com o montante de cinco mil euros a rubrica 020214 – Estudos, 

pareceres, projetos e consultadorias e com o montante de quatro mil, quinhentos e 

quarenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos a rubrica 07010408 – Viação rural.---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes: 

Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves, Tesoureiro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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